Bır Arada
Her zaman bir arada...

Sayı: 44
EVCİL HAYVANLARIMIZ İÇİN
PRATİK OYUN FİKİRLERİ

Sevgili İnnovalılar,
Bir Arada serimizin bu sayısında evlerimizdeki en iyi dostlarımız, evcil
hayvanlarımız için birkaç öneride bulunacağız. Evcil hayvanlarımızı da evimizin bir
bireyi olarak gördüğümüz ve benimsediğimiz için onlara her zaman en iyi
imkanları sunmak istiyoruz. Ancak bazen bu isteğimizin maliyetleri bizi korkutuyor
olabilir. Bu yüzden evlerimizde birkaç malzemeyle kolayca yapabileceğimiz
oyuncak ve konfor alanı fikirleri paylaşmak istedik. Ayrıca evcil hayvanımız için
kendi ellerimizle bir şey inşa etmek sizi de çok mutlu edecektir.
Önerilerimize geçmeden önce evde evcil hayvan beslemenin birkaç faydasından
da bahsetmek istedik. Tüylü dostlarımızdan karşılıksız sevgiyi öğrenmemizin yanı
sıra bizlere sağladıkları daha birçok fayda olduğunu biliyor muydunuz?
• Evcil hayvan beslemek sorumluluk duygusunu kuvvetlendirir.
• Sosyal iletişimi güçlendirir.
• Onlarla vakit geçirmek, oyunlar oynamak mutluluk hormonu salgılamamızı
sağlar.
• Evcil hayvan besleyenlerin tansiyonu daha düzenli olur ve stresli durumlarda
daha sakin kalabilirler.
• Köpek besleyen insanlar daha çok egzersiz yaparlar ve bu sayede daha sağlıklı
olurlar.
• Çocukların duygusal gelişimine katkıda bulunurlar.
• Alzheimer ve Parkinson hastalığı riskini azaltır.
Haydi, şimdi de evcil hayvanlarımızın daha mutlu olmasını sağlamak, ev içinde
onlara konfor sunmak ve eğlendirmek için neler yapabiliriz bir göz atalım!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Çadır
Kutu, poşet, dolapların içi… Kediler ve köpeklerin genellikle kapalı hatta bazen
de dar alanları sevdikleri bir gerçek. Peki onların çok seveceği bir çadır yapmaya
ne dersiniz?

Malzemeler
• 2 adet esnek askı (kablo
görünümlü olanlardan)
• 1 büyük tişört
• En az 15×15 cm ölçüsünde karton
• Bant
• Pense

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Yapılışı
Askıların kanca bölümlerini pense ile
kestikten sonra askıları açın ve kartonun
çapraz ölçüsü doğrultusunda yarım daire
haline getirin. Kartonun köşelerinde,
askının girebileceği kadar delikler açın.
Askıları çapraz köşelere gelecek şekilde
açtığınız deliklerden geçirin, çıkmaması
için iç kısma doğru kıvırın ve bu alanı
bantlayın. İki askılığı da çapraz bir şekilde
yerleştirdikten sonra birleşim noktasını da
bantlayıp sabitleyin. Tişörtün boyun tarafı
yana gelecek şekilde tişörtü askıdan
oluşturduğunuz alana geçirin.

Püsküllü Oyuncak
Kediniz veya köpeğiniz sarkan nesnelerle de, sizinle de
oynamayı çok seviyor. Peki, ona bir püsküllü oyuncak
yaparak hem en sevdiği oyuncakla hem de aynı anda
sizinle zaman geçirmesine ne dersiniz?

Malzemeler
• Ahşap çubuk
• Kalın iplik
• Kumaş parçaları
• Kumaş tutkalı

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Yapılışı
Kalın ipliği aşağıdan yukarıya olacak
şekilde düzenli bir şekilde ahşap çubuğa
sarın. Sardığınız ipliği kumaş tutkalıyla
ahşap çubuğa yapıştırdıktan sonra 20 cm
kadar sarkıtın. Sarkıttığınız ipin ucuna bir
araya getirdiğiniz kumaş parçalarını
bağlayın.

Yatak
Kediler için de köpekler için de yumuşacık yataklar
olmazsa olmaz. Ne de olsa keyiﬂerine düşkün canlılar.
Onlar için yapacağınız bir evcil hayvan yatağı sayesinde
hem onların hiç kalkmak istemedikleri yataklar yapabilir
hem de geri dönüşüme katkı sağlayabilirsiniz.

Malzemeler
• Eski sweatshirt ya da kazak
• İğne-iplik
• Makas
• Elyaf

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Yapılışı
Sweatshirt’ün bir koltuk altı kısmından
diğer koltuk altı kısmına doğru dikin.
Böylece gövde kısmını ve üst kısmını
ayırmış olacaksınız. Gövde kısmına elyaf
doldurun ve sonrasında alt kısmı da dikip
bu alanı kapatın. Boyun kısmındaki açıklığı
dikin. Kollardan elyaﬂarı geçirin ve
ardından kolları, gövde kısmından
oluşturduğunuz minderin çevresinden
dolayın.

Ranza
Eski ve kullanmadığınız bavulları evcil hayvanlarınız için harika ranzalara
dönüştürebilirsiniz. Evcil hayvanların gün içinde en çok uyuyarak vakit geçirdiğini
düşünürsek onlar için konforlu ve keyiﬂi yataklar hazırlamak en mutlu olacakları
şey olacaktır. Evde birden fazla kedisi olanlar için en güzel çözüm!

Malzemeler
• Kullanılmayan bir bavul
• 4 adet karton rulo
• Silikon yapıştırıcı

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Yapılışı
Önce bavul kapaklarını birbirinden
ayırmalısınız. Daha sonra ranza kolonlarını
oluşturacak mobilya ayaklarına ihtiyacınız
olacak. Ayaklar için eski sehpa ya da
sandalye ayaklarını veya eşit boylardaki 4
adet karton rulo parçasını kullanabilirsiniz.
Ayakları, bavul kapaklarından birinin
köşelerine, silikon yapıştırıcı veya ahşap
tutkalı kullanarak yapıştırın. Diğer kapağı
ayakların üstüne oturtup yapıştırarak
sabitleyin. Bavulların içine renkli örtüler
veya küçük minderler yerleştirin.

Karton Rulodan
Oyuncak
Kağıt havluların içinde yer alan karton silindirleri çöpe
atmak yerine can dostunuz için çok eğlenceli oyuncaklar
haline getirebilirsiniz. Öncelikle karton rulonun iki
yanındaki delikleri kapatalım. Sonrasında rulonun yan
yüzeyinde bir oyuk açın ve içerisine pinpon topu gibi
hareket edebilen bir cisim yerleştirin. Kolayca dışarı
çıkamayacak şekilde yerleştirmeye, dolayısıyla açacağınız
oyuğun boyutuna dikkat edin. Güzel bir görüntü
sağlamak için de ruloyu renkli iplerle sarabilirsiniz.
Kedilerin hareketli nesnelere olan sevgisi düşünülünce,
bu oyuncağına bayılacak.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Tırmalama
Tahtası
Özellikle kedilerin bir yerleri tırmalamayı çok sevdiği
aşikar. Evdeki dostlarınızın mobilyalarınıza, koltuk
takımlarınıza ve halılarınıza zarar vermesini
istemiyorsanız ona kendi ellerinizle bir tırmala tahtası
yapabilirsiniz. Öncelikle dışardan bir ağaç dalı veya
kütüğü bulmaya çalışın. Unutmayın, kediler en çok
ağaç kabuklarını tırmalamayı sever. Sonrasında kalın
hasır ipler edinerek ağaç kütüğünüzün etrafını sarın.
Böylece tırmalama tahtası hem kediniz için daha ilgi
çekici olacak, hem de kedinizin tırnaklarına karşı daha
uzun ömürlü olacak. Ayrıca güzel bir dekorasyon
objesi olduğunu da söylemeden geçemeyeceğiz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Kuşlar İçin
Çalı Topu
Elbette sabah şarkılarıyla bizleri uyandıran tatlı mı tatlı
kuşlarımızı da unutmadık. Onların da eğlenmesini ve
güzel zaman geçirmesini sağlamak için kafeslerini
oyuncaklarla doldurabilirsiniz. Öncelikle bahçelerden,
parklardan kurumuş bitkiler veya kurumuş çimler toplayın.
Sonra bu kuru çimleri bükerek top haline getirin. Bir
lastikle de tutturarak daha sağlam olmasını
sağlayabilirsiniz. Kuşunuzu bu top haline gelmiş çimleri
çözmeye çalışacak ve bu onun için eğlenceli bir oyun
haline gelecek. Eğer çok zeki bir kuşunuz var ise bu topu
hemen çözecektir, bu yüzden olabildiğince fazla çim
toplayıp kuşunuz her topu çözdüğünde yenisini
yapabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Kuşlar İçin
Merdiven
Eğer bir kuş sahibiyseniz yaz mevsiminde bol bol
tükettiğiniz dondurmaların çubuklarını sakın atmayın.
Çünkü onları kuşunuz için renkli bir merdivene
dönüştürebilirsiniz! Dondurma çubuklarını iyice temizleyin
ve dilediğiniz renkte boyayın. Sonra iki dikey çubuğun
arasına basamakları oluşturacak şekilde dondurma
çubuklarını yatay olarak yapıştırın. Kafesinizin ve
kuşunuzun boyuna göre dilediğiniz uzunlukta bir merdiven
yapabilirsiniz. İşte bu kadar basit! Kuşunuz keyiﬂe
merdivenleri tırmanacak.

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

